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OHJEET
B192L-HEPA imurin päivittäminen
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www.kiekens.com
M-luokituksen päivityssetti

Osaluettelo
Numero
1

Määrä
1x

2

Kuva

Nimike
M-suodatin

Nimiketunnus
024260000

1x

Painemittari

121225000

3

1x

Tiivisterengas
G ¼”

138372000

4

1x

Kulmaosa ¼”

138439000

5

1x

Ilmavirran jakaja, 122358000
vasen

6

1x

Ilmavirran jakaja, 122359000
oikea

7

2x

Ilmavirran jakajan 109494000
eristys

8

1x

Kiristyspanta
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041133000

Takakannen purkaminen ja takaisin laitto
-

-

-

-

-
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Varmista, että laite on
sammutettu, eikä sähkökaapeli
ole virtalähteessä, ennen kuin
jatkat laitteen purkamista.
Suojaudu mahdolliselta
suodattimista leviävältä
vaaralliselta pölyltä.

HUOM! Älä poista koko
HEPA-suodatinyksikköä
(kuten kuvassa on tehty),
vaan
Irrota pultit kuvan mukaisesti
HEPA -suodatinyksiköstä
Irrota myös suodatinyksikön
kahvan pultit
kuusiokoloavaimella.
Ota kahva ja
suodatinyksikön peitelevy
syrjään.
Irrota kahva
Irrota kantta paikallaan pitävät
pultit.
Liikuta kantta pois päin kotelosta.
Varmista, ettet vahingoita
sähkökaapelia.

-

Pidä irrotetut pultit tallessa, sillä
tarvitset niitä taas, kun kansi ja
HEPA-suodatin asennetaan
takaisin paikoilleen.

-

Aseta ilmavirran jakajat ja
eristyskappaleet kuten kuvassa.
Huomaa oikea ja vasen puoli.

-

4/7

-

-
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Kiinnitä nyt kansi ja kahva
takaisin paikoilleen.
Ruuvaa pultit takaisin paikoilleen.

HUOM! HEPA-suodatin on koko
ajan ollut paikoillaan (toisin kuin
kuvassa)
Kiinnitä suodatinyksikön
peitelevy sekä kahva takaisin
paikoilleen.

L-suodattimen vaihto M-suodattimeen ja painemittarin asennus.
-

-

-
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Avaa pikalukot ja nosta kansi
pois.
Nosta pois pölysäiliö sekä sen
ripustusrengas.
Poista myös suodatinpussi.

Irrota suodattimen
kiristyspanta ja
ripustusrengas suodattimesta.
Aseta uusi suodatinpussi ja
kiristyspanta vanhaan
ripustusrenkaaseen.

Painemittari asennetaan
kuvan mukaisesti.
Suodattimen kotelon keskellä
pitäisi olla pieni merkki.
Mittaa tästä keskikohdasta 50
mm oikealle ja merkitse
kohta.
Poraa halkaisijaltaan 13 mm
oleva reikä juuri
merkitsemääsi kohtaan.
Jos keskikohtamerkkiä ei
löydy, merkkaa porauskohta
käyttäen kuvassa annettuja
mittoja.

-

-

-
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Kun reikä on porattu, asenna
painemittari kuvan
mukaisesti.
Aseta tiivisterengas säiliön
sisäpuolelle ja ruuvaa
kulmaosa kiinni painemittariin.

Aseta uusi suodatin
paikoilleen.
Aseta myös pölysäiliö
ripustusrenkaineen takaisin
paikoilleen.
Aseta kansi takaisin
paikalleen ja sulje pikalukot.
Tarkista, että kannen
imuaukon ilmaläppä on
kiinni.

Kun kaikki tämän ohjeen
vaiheet on suoritettu,
liimaa M-luokasta kertova
tarra kuvan mukaiseen
kohtaan ja painemittarin
tarra mittarin vasemmalle
puolelle.

